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মান্নত সংক্রান্ত কবয়্কলি প্রশ্ন ও তার উত্তর 
প্রশ্নঃ   
একোর আমাবদর এক ভাই অসুস্থ হন। তখন তার মা মান্নত কবরন, সস 
সুস্থ হবল একলি ছাগল সাদাকা করবেন। পবর ওই ভাই সুস্থ হন। এখন 
লতলন লনবনাক্ত লেষয়্গুবলা জানবত চাবেন,   
১. মান্নতকারী যলদ পশু সাদাকা করার মান্নত কবরন, তবে লক 
মান্নতকারীবক পশুই সাদাকা ো কুরোনী করবত হবে? নালক পশুর মলূয  
সমপলরমাণ িাকা সাদাকা কবর লদবলও হবে?  
২. যলদ সমপলরমাণ মলূয সাদাকা করা যায়্, তবে মান্নতকারীর 
সম্মলতক্রবম সকউ যলদ এমন সকাবনা জামাআত, যারা দ্বীন প্রলতষ্ঠার 
কাবজ আবছন, তাবদরবক সাদাকা কবরন, তবে মান্নত আদায়্ হবে লক? 
৩. দ্বীন প্রলতষ্ঠার সয সকাবনা খাবতই লক এই অর্থ েযয়্ করা যাবে? না, 
মান্নবতর জনয লনলদথষ্ট খাত আবছ? লনলদথষ্ট খাত র্াকবল; তা কী কী?  
৪. উক্ত মাল লক ভলেষযৎ লজহাবদর প্রস্তুলতর লনয়্বত অস্ত্র ক্রয়্ করার 
কাবজ েযয়্ করা যাবে? 
৫. উক্ত ভাইলি এখনও লনজ লপতা-মাতার অধীবন আবছন। অর্থাৎ, লতলন 
উপাজথন কবরন না। উক্ত ভাইলির সেশ লকছ ু িাকা ঋণ রবয়্বছ। এখন 
তার মা তার সুস্থতার জনয সয ছাগল সাদাকা করার মান্নত কবরলছবলন, 
তার মূলয লক লতলন তার সছবলবক অর্থাৎ উক্ত ভাইলিবক লদবত পারবেন, 
সযন লতলন তার ঋণ পলরবশাধ করবত পাবরন?   

প্রশ্নকারী- মুহাম্মাদ আেদুল্লাহ  
উত্তরঃ  
১. ছাগল ো গরু সয পশু সাদাকা করার মান্নত কবরবছন, সস প্রকার 
কুরোনীর উপবযাগী একলি পশু ো তার মূলয পলরমাণ অর্থ সাদাকা 
করবলও মান্নত আদায়্ হবয়্ যাবে। -আলোহরুর রালয়্ক: ২/৩৮৭   
২-৪. মান্নবতর খাত সুলনলদথষ্ট। মান্নত আদায়্ হওয়্ার জনয যাকাত 
গ্রহবণর উপযুক্ত সকাবনা গরীেবক মাললক োলনবয়্ লদবত হবে। সরাসলর 
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দ্বীলন প্রলতষ্ঠান ো লজহালদ জামাআত যাকাবতর খাত নয়্। লজহাবদর 
প্রস্তুলত ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রবয়্ও যাকাবতর অর্থ খরচ করা যাবে না। তবে এসে 
প্রলতষ্ঠান ও জামাআবত সাধারণত মান্নবতর খাত র্াবক। আপলন সদয়্ার 
সময়্ েবল সদবেন সয, এলি মান্নবতর অর্থ, তাহবল তারা তা মান্নবতর 
খাবত েযয়্ করবেন ইনশাআল্লাহ।  

৫. মান্নবতর অর্থ মান্নতকারীর উসূল-ফুরূ’ তর্া লপতা-মাতা, দাদা-
দালদ, নানা-নালন এেং এই সূবের উর্ধ্থতন কাউবক, একইভাবে সছবল-
সমবয়্ ো নালত-নাতলন এেং এই সূবের লননতন কাউবক সদয়্া যায়্ না। 
এমলনভাবে স্বামী-স্ত্রীও এবক অপরবক এ ধরবনর অর্থ লদবত পাবর না। 
তাই প্রবশ্নাক্ত সেবে মা তার মান্নতকৃত ছাগবলর অর্থ সছবলবক লদবত 
পারবেন না। তবে যাকাত গ্রহবণর উপযুক্ত হবল এই লতন প্রকার োদ 
লদবয়্ অনযানয আত্মীয়্-স্বজনবক লদবত পারবেন। -তােলয়্নুল হাকালয়্ক: 
২/১২০-১২২, আলোহরুর রালয়্ক: ২/৫২০-৫২১ 
আরও সদখুন:  
ফবতায়্া নং ৫৬. ছাগল সাদাকা করার মান্নত কবর িাকা সাদাকা করবল 
লক মান্নত আদায়্ হবে? 
ফবতায়্া নং ১৭০. মান্নবতর লজলনস লক লজহাবদর কাবজ েযয়্ করা যাবে?  

 فقط، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৮-১১-১৪৪৩ লহ. 
২৯-০৬-২০২২ ঈ. 
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